
 

 

ОБЩИНА МОНТАНА 
3400  гр. МОНТАНА, ул. “Извора” № 1, тел: (096) 300 400, факс: 588 391, е-mail: montana@montana.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 3242 

гр. Монтана 31.12.2021 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл.3 от Правила за 

дейността и организацията на работа на общинската комисия по безопасност на 

движението по пътищата, утвърдени със заповед №3-43/31.08.2021 г. и Заповед № 3-

75/03.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по 

пътищата".   

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

        Поименният състав на общинската комисия по безопастност на движението по 

пътищата: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Диман Георгиев – Заместник кмет в община  Монтана 

 

ЗАМЕСТНИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. Тихомир Антонов - Заместник кмет в община  Монтана 

СЕКРЕТАР: инж. Юлия Игнатова – Главен експерт в Дирекция “ТУС” 

община Монтана 

и ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Камен Каменов – Началник отдел „СЕТИ“ в Община  

Монтана 

 2. д-р Людмил Антов – Председател на постоянна комисия по 

Обществен ред, транспорт и безопасност на движението“ 

ОбС Монтана 

 3. арх. Антоанета Тонева - Главен архитект в община Монтана 

 4. Александър Герасимов – Директор „Дирекция хуманитарни 

дейности“ 

 5. Силвия Василева  – Директор на дирекция „Финансово - 

стопански дейности“ 

 6. инж. Даниела Генурова – Началник отдел “Транспорт”, 

дирекция „ЕИИР“ в община Монтана 

 7. Красимир Николов Кирилов – Старши инспектор в сектор 

Пътна полиция при ОД на МВР Монтана 

 8. Петър Манчев – Инспектор при „АА” Монтана  

 9. Стела Йорданова – Главен специалист в отдел  

„Инвестиционно - ремонтни дейности“,  ОПУ Монтана 

 10. Нина Кирилова - Старши експерт по ППО в РУО Монтана 

 11. Красимир Давидов – Представител на Център за спешна 

медицинска помощ гр. Монтана 

 12. Владимир Илиев – Представител на автоинструкторите               

гр. Монтана 

 

 

 



 

 

 

 

Със задача да подпомага на общинско ниво организацията на изпълнението на 

политиката по безопасност на движението по пътищата на територията на община 

Монтана, като планира, ръководи, координира и отчита изпълнението на мерките по 

безопасност на движението по пътищата. 

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата осъществява 

своите функции съгласно Правилата за дейността и организацията на работа на 

общинската комисия по безопасност на движението по пътищата утвърдени със заповед 

№3-43/31.08.2021 г. и Заповед № 3-75/03.12.2021 г. на председателя на Държавна агенция 

"Безопасност на движението по пътищата".   

 

Настоящата заповед отменя Заповед №2247/23.09.2021 г.  

 

Препис от заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

ЗЛАТКО ЖИВКОВ 
Кмет на община Монтана 

 

 


